Deseja saber mais?
O que é uma investigação de
contacto?
As pessoas que se encontrem na proximidade de um

Fale com o seu médico.

doente com tuberculose pulmonar contagiosa são examinadas para verificar se foram infetadas pelo doente

Visite www.zorg-en-gezondheid.be ou contacte a

ou se estão doentes. A investigação envolve uma prova

agência “Zorg en Gezondheid” na sua província:

cutânea da tuberculina ou uma radiografia torácica.
\ Antuérpia: 03 224 62 04
As pessoas próximas de um doente também têm de ser

\ Limburgo: 011 74 22 40

examinadas para descobrir a fonte da infeção.

\ Flandres oriental: 09 276 13 80
\ Brabante flamengo: 016 66 63 50

Visite www.vrgt.be ou contacte a “Vereniging voor
Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding”
flamenga

(Associação

para

Cuidados

de

Saúde

Respiratórios e Tuberculose) (VRGT) na sua província:
\

Antuérpia:
Berchem: 03 287 80 10 - Turnhout: 014 41 13 62

\

Limburgo: 011 22 10 33

\

Flandres oriental: 09 225 22 58

\

Brabante flamengo: 016 33 25 25

\

Flandres ocidental: 059 70 26 85

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te
verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be

Resp. ed.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014

\ Flandres ocidental: 050 24 79 00

Prova cutânea da
tuberculina
para a deteção da tuberculose
Agentschap
Zorg & Gezondheid

Uma prova cutânea da tuberculina (prova de
Mantoux ou teste intradérmico) é realizada
para verificar se está infetado com o bacilo
da tuberculose (bacilo de Koch), que causa
a tuberculose. Assumindo frequentemente
a forma de tuberculose pulmonar, a doença
também afeta por vezes os rins, ossos, cérebro,
glândulas e outros órgãos.

O resultado é negativo

Em alguns casos, é aconselhável tomar um medicamento
durante seis a nove meses, reduzindo assim, em cerca

Se a verificação do resultado da prova não mostrar uma

de 80%, o risco de desenvolvimento de tuberculose

reação evidente no seu braço, isto significa, por norma,

numa fase posterior.

que não estará infetado com o bacilo da tuberculose.
Se a radiografia torácica revelar lesões tuberculosas,
Por vezes, tem de ser realizado um teste de controlo dois

terá de iniciar o tratamento. Será então necessário

meses depois.

tomar três ou mais medicamentos, com muita
regularidade, durante pelo menos seis meses.

Como é realizada a prova?

O resultado é incerto
Se a reação for uma pequena área elevada de cor pálida

Uma pequena quantidade de fluido (tuberculina) é in-

Prova

cutânea da tuberculina
positiva

no braço, não se sabe ao certo se está ou não infetado.

jetada na pele do antebraço da pessoa. O resultado é
verificado dois dias depois da prova.

Quando existe alguma incerteza acerca do resultado, a
prova terá sempre de ser repetida (geralmente passados

A prova cutânea da tuberculina não é perigosa e também

Radiografia
torácica
normal

Radiografia
torácica
alterada

Infetado, mas não doente

Infetado e doente

Tratamento preventivo

Tratamento

tomar um medicamento
durante pelo menos seis
meses

tomar três ou mais medicamentos
durante
pelo menos seis meses

dois meses).

pode ser realizada em crianças pequenas ou mulheres
grávidas.

O resultado é positivo
Se a reação assumir a forma de uma área rígida e elevada
na pele, significa que há infeção.
No caso de uma prova cutânea da tuberculina positiva,
terá de ser submetido a uma radiografia torácica para
verificar se tem tuberculose. Se a radiografia estiver
normal, apesar de estar infetado, não está doente nem
corre o risco de contagiar outras pessoas.

